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บทคัดย�อ 

 
ในช�วงนิวนอร
มอลหลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช�องว�างของความรูXที่สําคัญคือ ไม�

มีหลักฐานอย�างชัดเจนเก่ียวกับภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล และป^จจัยอ่ืนที่เก่ียวขXองมีผลต�อประสิทธิผลของโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในจังหวัด
พิษณุโลก การศึกษานี้จึงมีจุดมุ�งหมายเพื่อศึกษาภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.
สต. และป^จจัยอ่ืนทํานายประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก การศึกษานี้เปcนการวิจัยเชิงวิเคราะห
แบบ
ภาคตัดขวางในเดือนตุลาคม 2563 โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน
ดXวยตนเองผ�านทางแอปพลิเคชันไลน
 และการ
ทํางานร�วมกับผูXประสานงานวิจัย ซ่ึงเปcนเจXาหนXาที่ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห�งภายในจังหวัด เคร่ืองมือที่
ใชXในการวิจัยเปcนแบบสอบถาม 4 ตอน ประกอบดXวยแบบสอบถามขXอมูลทั่วไป แบบสอบถามภาวะผูXนําที่แทXจริง 
แบบสอบถามภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และแบบสอบถามประสิทธิผลของ รพ.สต. 
ประชากรที่ใชXในการศึกษาคือ ผูX อํานวยการ รพ.สต. จํานวน 147 คน ผูXตอบแบบสอบถามทุกรายไดXกรอก
แบบสอบถามจนครบถXวนทุกขXอคําถามดXวยตัวเอง อัตราการตอบกลับแบบสอบถามรXอยละ 92.52 (N=136) วิเคราะห

ขXอมูลโดยใชXสถิติวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุแบบทีละข้ันตอนและกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การศึกษาพบว�า ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. (β=0.794, p=0.001) เปcนป^จจัยคัดสรรในการ
ทํานายประสิทธิผลของ รพ.สต. อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ 
รพ.สต. ไดXรXอยละ 62.8 (adjusted R2=0.628) ดังนั้นการดําเนินงานจึงจําเปcนตXองเนXนการพัฒนาภาวะผูXนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลของ รพ.สต. ใหXสูงยิ่งข้ึน 
 
คําสําคัญ : ภาวะผูXนําที่แทXจริง, ผูXนําการเปลี่ยนแปลง, ประสิทธิผล, ผูXอํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
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Abstract 
 
Evidently, in a new normal era after COVID-19 crisis, an important knowledge gap was a 

lack of authentic and transformational leaderships among directors of Subdistrict Health Promoting 
Hospital (SHPH) as well as other related factors influencing effectiveness of SHPH in Phitsanulok 
province. Thus, the purpose of this study was to find the authentic and transformational 
leaderships of directors of SHPH and other factors predicting the effectiveness of SHPH in 
Phitsanulok province. This was an analytical cross-sectional research in October 2020, using a self-
administered online questionnaire via Line application and also working with all district health 
officers as study coordinators in the province. The instrument for the study was a four-part 
questionnaire that included a general data form, the Authentic Leadership Questionnaire (ALQ) of 
director of SHPH, the Transformational Leadership Questionnaire (TLQ) of director of SHPH and the 
effectiveness assessment form of SHPH. Study population was 147 directors of SHPH in Phitsanulok 
province who participated in the study. All subjects completed the questionnaire by themselves. A 
92.52% response rate (N=136) was achieved. Data were analyzed using multiple regression analysis 
with stepwise selection method and the level of significance for statistical testing was 0.05. The 
study result showed that the transformational leadership factor of directors of SHPH (β=0.794, 
p=0.001) was a selected predictor for statistically significant effectiveness of SHPH. It could explain 
the variance of the effectiveness of SHPH up to 62.8 percent (adjusted R2=0.628). Therefore, 
intervention focused on heightening the transformational leadership development of them should 
be necessary to increase more effectiveness of SHPH. 
 
Keywords: Authentic Leadership, Transformational Leadership, Effectiveness, Directors of  
Subdistrict Health Promoting Hospital 
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บทนํา 
ประสิทธิผลขององค
กรเปcนตัวบ�งชี้วัดว�าองค
กรสามารถดํารงอยู�ไดXหรือไม� (Kinicki & Williams, 2020) 

ประสิทธิผลขององค
กรมีความสําคัญอย�างยิ่งในศาสตร
ทางการบริหาร องค
กรมีการบริหารจัดการไดXบรรลุวัตถุประสงค

และประสบความสําเร็จไดXตามเป�าหมายที่กําหนดไวXหรือไม� ถXาองค
กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และเป�าหมายที่
กําหนดไวXไดX องค
กรนั้นก็สามารถดํารงอยู�ไดX แต�ถXาองค
กรใดไดXรับการบริหารที่ดXอยประสิทธิผล ไม�บรรลุวัตถุประสงค

และเป�าหมายที่กําหนดไวXไดXเลย ส�งผลทําใหXองค
กรนั้นมีแนวโนXมสูงที่จะล�มสลาย (Sikkhaphan, 2015; Bass & 
Avolio, 1994) บุคคลที่สําคัญอย�างมากในการบริหารองค
กรใหXบรรลุเป�าหมายไดXอย�างมีประสิทธิผล คือ ผูXบริหาร
องค
กร (Organizational Executive) ซ่ึงจําเปcนตXองมีภาวะผูXนํา โดยเฉพาะการมีภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนํา
การเปลี่ยนแปลง (Authentic and Transformational Leaderships) ทั้งนี้เนื่องจากการมีภาวะผูXนําที่แทXจริงและ
ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXบริหารองค
กรมีอิทธิผลต�อประสิทธิผลขององค
กร (Bass & Riggio, 2006; Bass & 
Avolio, 1994) ผูXบริหารองค
กรที่ไม�มีความสามารถและความรับผิดชอบ ขาดการมีภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนํา
การเปลี่ยนแปลง ผูXบริหารองค
กรนั้นก็ไม�สามารถควบคุม กํากับ และดูแลผูXใตXบังคับบัญชาไดX หรือปล�อยใหX
ผูXใตXบังคับบัญชาทํางานเพียงลําพัง ส�งผลกระทบเชิงลบในเร่ืองขวัญกําลังใจแก�ผูXใตXบังคับบัญชา ขาดความสามัคคีใน
กลุ�มผูXปฏิบัติงาน บุคลากรภายในองค
กรเกิดความทXอแทX ไม�อยากทํางาน เปcนผลทําใหXองค
กรประสบความลXมเหลวไดX
ในที่สุด (Yompuk,  Keiwkarnka, Nimitarnun, & Imame, 2012; Bass & Avolio, 1994)  

แนวคิดภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงไดXรับความสนใจเพิ่มมากข้ึนในวงการบริหาร
จัดการองค
กรและวิชาการ (Bass & Riggio, 2006; Kernis, 2003; Luthans & Avolio, 2003; Bass & Avolio, 
1994) ภาวะผูXนําที่แทXจริงมีองค
ประกอบทั้งหมด 4 ประการ ซ่ึงประกอบดXวยการมีความโปร�งใส การมีมุมมองเชิง
จริยธรรม ความยุติธรรม และความตระหนักรูXในตนเอง (Northouse, 2010) ในมุมมองของคนไทย ผูXนําที่แทXจริงตXอง
เปcนผูXที่เก�งทั้งงานและเก�งทั้งคน (Thosuwanjinda, 2003) ส�วนภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงไดXถูกจําแนกออกเปcน 4 
องค
ประกอบ ไดXแก� การสรXางบารมี การกระตุXนในการใชXป^ญญา การสรXางแรงบันดาลใจแก�บุคลากรภายในองค
กร 
การสรXางสัมพันธภาพรายบุคคลหรือการมีอิทธิพลต�อผูXใตXบังคับบัญชา (Bass & Avolio, 1994)  

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เปcนหนXาด�านของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู�ใกลXชิดกับประชาชน
มากที่สุดและกระจายอยู�ทั่วประเทศไทยจํานวนมากถึง 9,806 แห�ง (Office of the Permanent Secretary of 
Ministry of Public Health, 2018) กระทรวงสาธารณสุขไดXมีการกําหนดแผนยุทธศาสตร
สาธารณสุขระยะ 20 ป� 
ตั้งแต� พ.ศ. 2560-2579 (Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health, 2018) และ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขสู�ความเปcนเลิศ โดยเป�าประสงค
 2 ใน 4 ดXาน (Prevention 
and Promotion, Service, People, and Governance Excellences) ไดXมีการใหXความสําคัญกับการบริหารเปcน
เลิศดXวยธรรมาภิบาลและบุคลากรเปcนเลิศ (Ministry of Public Health, 2020) และที่สําคัญ กระทรวงสาธารณสุข
ยังไดXมีการบรรจุเกณฑ
การประเมินภาวะผูXนําของผูXบริหารองค
กรอยู�ในหมวดแรกของการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติด
ดาวอีกดXวย (Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health, 2020) ผูXอํานวยการ รพ.สต. 
เปcนผูXบริหารองค
กรที่มีบทบาทสําคัญอย�างมากในการบริหารหน�วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิใหXบรรลุเปcน
ผลสําเร็จตามแผนดังกล�าวอย�างมีประสิทธิผล  

Sikkhaphan (2015) ไดXทําการวิจัยโมเดลภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูXอํานวยการ รพ.สต. ที่ส�งผลต�อประสิทธิผลของ รพ.สต. ในภาคใตX ไดXขXอคXนพบที่สําคัญว�าผูXอํานวยการ รพ.สต. ที่มี
ภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงเปcนป^จจัยเชิงเหตุ (ตัวแปรตXน) ที่ส�งผลต�อประสิทธิผลของ รพ.สต. 
(ตัวแปรตาม) และการศึกษาของ Ainto, Hingkanont, and Sontayakon (2015) พบว�าภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลง
ของผูXอํานวยการ รพ.สต. ในจังหวัดชัยนาทมีความสัมพันธ
กับระดับการพัฒนาคุณภาพของ รพ.สต. โดยเนื้อหาของ
ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมทั้ง 4 องค
ประกอบ (อิงทฤษฎีและแนวคิดของ Bass & Avolio, 1994) ซ่ึง
ประกอบดXวยภาวะผูXนําดXานการสรXางบารมี การกระตุXนเชาว
ป^ญญา การมุ�งสรXางและรักษาความสัมพันธ
เปcนรายคน 
และการจูงใจใหXเกิดแรงดลใจ  นอกจากนี้ Salika (2015) ไดXศึกษาภาวะผูXนําของผูXอํานวยการ รพ.สต. ในจังหวัด
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อุบลราชธานี พบว�าผูXอํานวยการ รพ.สต. ที่มีป^จจัยดXานลักษณะทางประชากร ไดXแก� เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษาสูงสุด เงินเดือนที่ไดXรับ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานประจํา รพ.สต. และจํานวนทั้งหมดของเจXาหนXาที่ รพ.สต. ที่
ต�างกัน มีภาวะผูXนําที่แตกต�างกัน  

ในช�วงนิวนอร
มอล หลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปcนตXนมา รพ.สต. ไดXถูก
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดบริการใหXปฏิบัติเปcนไปตามมาตรการป�องกันในการแพร�ระบาดของโรคติดต�ออันตราย โดย
รูปแบบการจัดบริการที่เปลี่ยนไป ส�งผลกระทบเชิงลบต�อตXนทุนในการจัดบริการทางการแพทย
และสาธารณสุข เช�น 
การเพิ่มจํานวนของจุดคัดกรองและรักษาโรคแยกเปcนพิเศษ การเพิ่มพื้นที่ใหXบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู�อย�างจํากัดใหXเพียงพอแก�ความตXองการจําเปcนที่เพิ่มข้ึน เพื่อสนับสนุนการทํางานทั้งเชิงรับและเชิงรุก ในขณะที่
บุคลากรที่ใหXบริการตXองแบกรับภาระงานที่เพิ่มข้ึน แต�อัตรากําลังบุคลากรเท�าเดิม (Jitbantad et al., 2021) 
ผูXอํานวยการ รพ.สต. ที่มีภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงจึงมีบทบาทสําคัญอย�างมากในการบริหาร
องค
กรใหXเกิดประสิทธิผลในสถานการณ
นี้  แต�ทว�า ในจังหวัดพิษณุโลก ยังไม�มีหลักฐานเชิงประจักษ
ที่เก่ียวกับ
การศึกษาการมีภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และป^จจัยที่มีผลต�อ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ในช�วงนิวนอร
มอล  ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีจุดมุ�งหมายเพื่อศึกษาภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะ
ผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และป^จจัยอ่ืนที่สามารถทํานายประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้ขXอคXนพบใหม�ที่ไดXจากการวิจัยนี้เปcนประโยชน
ในการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: 
R&D) เร่ืองการออกแบบและสรXางนวัตกรรมโปรแกรมการพัฒนาภาวะผูXนําที่แทXจริงและผูXนําการเปลี่ยนแปลงสําหรับ
ผูXอํานวยการ รพ.สต. ต�อไป 
 
วัตถุประสงค)ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
และป^จจัยที่มีผลต�อประสิทธิผลของโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดพิษณุโลกในช�วงนิวนอร
มอล หลัง
วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
สมมติฐานการวิจัย 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด รายไดXเฉลี่ยต�อเดือน จํานวนป�ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวนป�ที่รับราชการ จํานวนป�ที่ดํารงตําแหน�งเปcนผูXบริหารหน�วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ การผ�านฝ�กอบรม
ผูXบริหารระดับตXน ภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และจํานวนทั้งหมดของ
บุคลากรประจํา รพ.สต. เปcนป^จจัยคัดสรรที่มีผลต�อประสิทธิผลของ รพ.สต.   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เปcนการวิจัยเชิงวิเคราะห
แบบภาคตัดขวาง (Analytical Cross-sectional Research) โดยใหX
ผูXตอบกรอกคําตอบดXวยตนเองลงบนแบบสอบถามออนไลน
 (Self-administered Online Questionnaire)  
 
ประชากร 

ประชากรที่ใชXในการศึกษาคือ ผูXอํานวยการ รพ.สต. และผูXรักษาการในตําแหน�งผูXอํานวยการ รพ.สต. ประจํา
หน�วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิทุกแห�งในจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 147 คน (Phitsanulok Provincial 
Health Office, 2020) 
 
เครื่องมือท่ีใช3ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชXในการเก็บรวบรวมขXอมูลเปcนแบบสอบถาม โดยถูกแบ�งเปcน 4 ตอน ซ่ึงประกอบดXวย 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขXอมูลทั่วไปของผูXตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 ขXอ มีดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษาสูงสุด รายไดXเฉลี่ยต�อเดือน จํานวนป�ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวนป�ที่รับราชการ 
จํานวนป�ที่ดํารงตําแหน�งเปcนผูXบริหารหน�วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (หรือเปcนผูXรักษาการในตําแหน�ง
ผูXอํานวยการ รพ.สต. ตามคําสั่งของผูXมีอํานาจแต�งตั้ง) การผ�านฝ�กอบรมหลักสูตรผูXบริหารระดับตXน และจํานวน
ทั้งหมดของบุคลากรประจํา รพ.สต.  

ประสิทธผิลของ
โรงพยาบาล 

ส�งเสริมสุขภาพตาํบล 
ในช�วงนิวนอร
มอล 

หลังวิกฤตการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 

ป�จจัยส�วนบุคคลของ ผอ. รพ.สต. 
 เพศ  
 อายุ  
 สถานภาพสมรส  
 การศึกษาสูงสุด  
 รายได#เฉลี่ยต�อเดือน  
 จํานวนป)ทีจ่บการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
 จํานวนป)ที่รับราชการ  
 จํานวนป)ทีด่ํารงตาํแหน�งเป2นผู#บริหาร  

หน�วยบริการสาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ  
 การผ�านฝ7กอบรมผู#บริหารระดบัต#น 

จํานวนทั้งหมดของบุคลากร 
ประจํา รพ.สต. 

ภาวะผู#นําที่แท#จริงของ ผอ. รพ.สต. 

ภาวะผู#นําการเปลี่ยนแปลงของ ผอ. รพ.สต. 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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ตอนที่ 2 เปcนขXอคําถามสําหรับการประเมินภาวะผูXนําที่แทXจริงของผูXอํานวยการ รพ.สต. ตามการรับรูXของ
ตนเอง จํานวน 16 ขXอ โดยไดXถูกจําแนกเนื้อหาออกเปcน 4 องค
ประกอบ มีดังนี้ ความโปร�งใส (Transparency) 
มุมมองเชิงจริยธรรม (Ethical Perspective) ความยุติธรรม (Balance Processing) และความตระหนักรูXในตนเอง 
(Self-awareness) ลักษณะของเคร่ืองมือเปcนมาตรวัดประเมินค�า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร
ท (5-Point Likert 
Rating Scale) ไดXแก� บ�อยที่สุด เกือบจะบ�อย บางคร้ัง แทบจะไม� และไม�เคยเลย 

ตอนที่ 3 เปcนขXอคําถามสําหรับการประเมินภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. จํานวน 50 
ขXอ โดยไดXถูกจําแนกเนื้อหาเปcน 4 องค
ประกอบ ไดXแก� ขXอคําถามเก่ียวกับการสรXางบารมี (Charisma Influence) 
การกระตุXนการใชXป^ญญา (Intellectual Stimulation) การสรXางสัมพันธภาพรายบุคคล (Individualized 
Influence) และการสรXางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) ลักษณะของเคร่ืองมือเปcนมาตรวัดแบบ
ประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ ไดXแก� มากที่สุด มาก ปานกลาง นXอย และนXอยที่สุด  

ตอนที่ 4 เปcนขXอคําถามสําหรับการประเมินประสิทธิผลของ รพ.สต. จํานวน 20 ขXอ โดยไดXถูกจําแนกเนื้อหา
เปcน 4 ดXาน มีดังนี้ สมรรถนะและบรรยากาศเอ้ืออํานวย ระบบการบริหารจัดการองค
กรที่มีประสิทธิภาพ ภาคีทุกภาค
ส�วนร�วมตัดสินใจในการขับเคลื่อนและสนับสนุน และชุมชนเขXมแข็ง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดX 
ลักษณะของเคร่ืองมือเปcนมาตรวัดแบบประเมินค�า 5 ระดับ ไดXแก� มากที่สุด มาก ปานกลาง นXอย และนXอยที่สุด  
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผูXวิจัยไดXพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมขXอคําถามในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขXอมูลทั่วไปที่เก่ียวขXองกับ
ผูXอํานวยการ รพ.สต. จากแบบสอบถามของ Sikkhaphan (2015) แบบสอบถามทุกขXอในตอนนี้ไดXผ�านการตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใหXผูXทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ต�อจากนั้น นําผลการตรวจสอบมา
คํานวณหาดัชนีความสอดคลXองของขXอคําถามแต�ละขXอกับวัตถุประสงค
 (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) ไดXค�าเท�ากับ 0.97 ซ่ึงแสดงว�าแบบสอบถามในตอนที่ 1 มีคุณภาพดXานความตรงตามเนื้อหา ตามเกณฑ
ที่ถูก
กําหนดคือค�า IOC อยู�ระหว�าง 0.60-1.00 (Kanchanawasi, 2013) ส�วนแบบสอบถามในตอนที่ 2-4 การวัดประเมิน
ภาวะผูXนําที่แทXจริงของผูXอํานวยการ รพ.สต. ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และประสิทธิผลของ 
รพ.สต. ตามลําดับ ไดXนําแบบสอบถามทั้งสามตอนดังกล�าวของ Sikkhaphan (2015) มาใชXเปcนเคร่ืองมือในการเก็บ
ขXอมูลในการศึกษานี้ โดย Sikkhaphan (2015) ไดXทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งสามตอน ซ่ึงคํานวณหาค�า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาคไดXค�าเท�ากับ 0.98  ดังนั้นสรุปไดXว�า แบบสอบถามใน
ตอนที่ 2-4 มีความเที่ยง (Reliability) ในการวัดและเปcนเคร่ืองมือที่ดีในการวิจัย ซ่ึงสัมประสิทธิ์แอลฟามีค�าอยู�
ระหว�าง 0.90-1.00 (Nunnally & Bernstein, 1994)  
 
จริยธรรมการวิจัย 

โครงการวิจัยนี้ไดXผ�านการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
 วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เลขที่อนุมัติ SCPHPL 4/2563-1 เม่ือวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ผูXวิจัยนําขXอมูลที่
ไดXมาใชXในการวิเคราะห
เพื่อการวิจัยเท�านั้น ขXอมูลทั้งหมดไดXถูกจัดเก็บเปcนความลับ และนําเสนอผลการศึกษาวิจัยใน
ภาพรวมเท�านั้น ซ่ึงจะไม�ก�อใหXเกิดความเสียหายแก�ผูXตอบแบบสอบถามออนไลน
 หรือส�งผลกระทบเชิงลบแก�ผูXใหX
ขXอมูล ผูXที่เก่ียวขXอง และชื่อเสียงของภาครัฐ (Public Sector Reputation) ดXานสุขภาพ ไม�ว�าเปcน รพ.สต. สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   
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การเก็บรวบรวมข3อมูล 
ผูXวิจัยหลักไดXทําและส�งบันทึกขXอความราชการจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่เปcนหน�วยงานตXนสังกัด 

ผ�านผูXบังคับบัญชาตามลําดับข้ันไปยังนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดและผูXว�าราชการจังหวัด เพื่อขอความอนุเคราะห

พิจารณามอบหมายใหXแก�ผูXใตXบังคับบัญชา จํานวน 1 คน ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแต�ละแห�ง เปcนผูX
ประสานงาน (Study Coordinator) ระดับอําเภอ มีบทบาทในการเอ้ืออํานวยความสะดวกการเก็บขXอมูลวิจัย โดย
บันทึกขXอความราชการดังกล�าวไดXมีการแนบแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษที่ไดXระบุลิงก
ที่สั้นกว�า (a Shorter Link) 
ของตําแหน�งที่อยู�ของเว็บไซต
 (Uniform Resource Locator: URL) และวางคิวอาร
โคXด (QR Code) ของ URL ไวX
ดXวย เพื่อใหXเกิดความสะดวก รวดเร็วในการเขXาถึงและตอบแบบสอบถามออนไลน
 และที่สําคัญ ผูXวิจัยหลักยังไดX
ติดต�อสื่อสารแบบไม�เปcนทางการโดยตรงกับผูXประสานงานระดับอําเภอทั้งหมด 9 อําเภอในจังหวัดพิษณุโลกผ�านไลน

แอปพลิเคชัน เพื่อส�ง ติดตาม แจXงความคืบหนXาของการตอบสนองต�อแบบสอบถามออนไลน
  ระยะเวลาของการเก็บ
ขXอมูลเม่ือเดือนตุลาคม 2563 โดยผูXวิจัยไดXรับแบบสอบถามที่ตอบกลับคืนมา จํานวน 136 ฉบับ (136 คน) จาก
จํานวนของประชากรศึกษาทั้งหมด 147 คน คิดเปcนอัตราการตอบสนองต�อแบบสอบถามมากถึงรXอยละ 92.52  
 
การวิเคราะห)ข3อมูล 

วิเคราะห
ขXอมูล โดยใชXโปรแกรมคอมพิวเตอร
การวิเคราะห
สถิติสําเร็จรูป เพื่อการหาค�าสถิติเชิงพรรณนา 
ไดXแก� ค�าความถ่ี (Frequency) ค�ารXอยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) ค�าต่ําสุด (Min) ค�าสูงสุด (Max) ระดับ (Levels) และวิเคราะห
ตัวแปรอิสระ ซ่ึงประกอบดXวยป^จจัย
ดXานลักษณะทางประชากร ภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และจํานวน
ทั้งหมดของบุคลากรประจํา รพ.สต. ที่มีผลต�อประสิทธิผลของ รพ.สต. ในช�วงนิวนอร
มอล หลังวิกฤตการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชXสถิติวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบทีละ
ข้ันตอน (Stepwise Selection Method) กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทั้งนี้ก�อนการวิเคราะห
การถดถอยพหุ ผูXวิจัยไดXตรวจสอบคุณสมบัติของขXอมูลใหXเปcนไปตามขXอตกลงเบื้องตXน 
(Assumptions) ที่สําคัญ (Chanabun, 2017; Jitthavech, 2015; Vanitbuncha, 2013; Kanchanawasi, 2011; 
Hair, Black, Babin & Anderson, 2010) มีดังนี้  

1. ขXอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (Normality) โดยการตรวจสอบจากกราฟการแจกแจงความน�าจะเปcน
แบบปกติ (Normal Probability Plot) พบว�าขXอมูลส�วนใหญ�อยู�รอบๆ เสXนตรง ดังนั้นสรุปไดXว�า ขXอมูลมีการแจกแจง
เปcนโคXงปกติ  

2. การทดสอบความแปรปรวนคงที่ (Homoscedasticity) ของค�าความคลาดเคลื่อน (e) ตXองมีความเปcน
เอกภาพและขXอมูลไม�มี Outliers โดยการพิจารณาจากกราฟการกระจาย (Scatter Plot) พบว�ามีการกระจายของจุด
ห�างจากเสXนตรงอย�างสมมาตรและอยู�ระหว�าง ±3  ต�อจากนั้น ผูXวิจัยไดXวิเคราะห
สถิติทดสอบความสัมพันธ
เชิงเสXนตรง 
(Test for Linearity) ระหว�างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว�าค�า F-test ระหว�างภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลง (X1) 
ภาวะผูXนําที่แทXจริง (X2) การผ�านฝ�กอบรมหลักสูตรผูXบริหารระดับตXน (X3) ของผูXอํานวยการ รพ.สต. กับประสิทธิผล
ของ รพ.สต. (Y) มีค�าเท�ากับ 246.754 (*p=0.001), 25.035 (*p=0.001) และ 5.774 (*p=0.018) ตามลําดับ อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

3. ตัวแปรอิสระทุกตัวแปรตXองไม� มีป^ญหาภาวะร�วมเสXนตรงพหุ (Non-multicollinearity) โดยการ
ตรวจสอบค�า VIF (Variance Inflation Factor) ซ่ึงมีค�าอยู�ระหว�าง 1-10 และตXองมีค�าเขXาใกลX 1 และการพิจารณาค�า 
tolerance ซ่ึงมีค�าอยู�ระหว�าง 0-1 ตัวแปรเปcนอิสระจากกันตXองมีค�า tolerance เขXาใกลX 1 แต� tolerance มีค�าใกลX
ศูนย
 แสดงว�าเกิดป^ญหาการมีสหสัมพันธ
กันเอง (Multicollinearity) ระหว�างตัวแปรอิสระ ผลจากการวิเคราะห
 
พบว�าตัวแปรอิสระที่จะทํานายตัวแปรตามไดXผ�านเกณฑ
ในการตรวจสอบดังกล�าวตาม assumption มีดังนี้ 

3.1 ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. (X1) มีค�า VIF เท�ากับ 1 และค�า tolerance 
เท�ากับ 1 
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3.2 ภาวะผูXนําที่แทXจริง (X2) ของผูXอํานวยการ รพ.สต. มีค�า VIF เท�ากับ 1.418 และค�า tolerance 
เท�ากับ 0.705  

3.3 การผ�านฝ�กอบรมผูXบริหารระดับตXน (X3) ของผูXอํานวยการ รพ.สต. มีค�า VIF เท�ากับ 1.041 และค�า 
tolerance เท�ากับ 0.961 

3.4 จํานวนป�ที่ผูXอํานวยการ รพ.สต. ไดXจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (X4) มีค�า VIF เท�ากับ 1.001 
และค�า tolerance เท�ากับ 0.999 

4. ไม�เกิดป^ญหาความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ
กัน (Autocorrelation) โดยการพิจารณาจากค�าเดอร
บิน-
วัตสัน (Durbin-Watson) เท�ากับ 2.136 ซ่ึงมีค�าอยู�ในช�วง 1.5-2.5 และผ�านเกณฑ
การทดสอบกล�าวคือมีค�าเขXาใกลX 2  

นอกจากนี้ วิเคราะห
ขXอมูลเพื่อการนําเสนอค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณ (r) ระหว�างป^จจัยคัดสรรกับ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. โดยการใชXสถิติวิเคราะห
สหสัมพันธ
ของเพียร
สัน (Pearson’s Product-Moment 
Correlation Analysis) และใชXเกณฑ
ในการแปลความหมายของค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
เชิงเสXน (ซ่ึงค�าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ
มีค�าอยู�ระหว�าง -1 ถึง +1) เปcนขนาดความสัมพันธ
 3 ระดับ (Pommapun, 2018) ดังนี้ ค�า r มีค�าตั้งแต� 
0.6 ข้ึนไปถึง 1 หมายถึงมีความสัมพันธ
มาก ค�า r มีค�าอยู�ระหว�าง 0.4-0.59 หมายถึงมีความสัมพันธ
ปานกลาง และค�า 
r มีค�าต่ํากว�า 0.4 หมายถึงมีความสัมพันธ
นXอย ส�วนการแปลความหมายทิศทางของความสัมพันธ
 หากค�า r ที่คํานวณ
ไดXมีเคร่ืองหมายลบ หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขXาม ถXาค�า r ที่คํานวณไดXไม�มีเคร่ืองหมายลบ 
หมายถึงตัวแปรมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว�า ผูXตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปcนเพศชายรXอยละ 58.82 โดยมีอายุเฉลี่ย 47.76 ป� 
(S.D.=7.84) อายุต่ําสุด 26 ป� อายุสูงสุด 59 ป� ส�วนใหญ�มีสถานภาพสมรส (คู�) รXอยละ 71.32 จบการศึกษาต่ํากว�า
ปริญญาโทรXอยละ 77.21 ดXานรายไดXพบว�า มีรายไดXเฉลี่ย 41,661.03 บาทต�อเดือน (S.D.=10,753.48) รายไดXต่ําสุด 
10,000 บาท รายไดXสูงสุด 60,000 บาท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลXวเฉลี่ยเปcนระยะเวลา 16.99 ป� 
(S.D.=7.03) จํานวนป�ที่นXอยที่สุดในการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ป� จํานวนป�ที่มากที่สุดในการสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 39 ป� รับราชการมาเฉลี่ยเปcนระยะเวลานานถึง 25.68 ป� (S.D.=8.74) จํานวนป�ที่นXอย
ที่สุดในการรับราชการ 2 ป� จํานวนป�ที่มากที่สุดในการรับราชการ 40 ป� ไดXดํารงตําแหน�งเปcนผูXบริหารหน�วยบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิมาเฉลี่ยเปcนระยะเวลานาน 10.84 ป� (S.D.=8.71) จํานวนป�ที่นXอยที่สุดในการเปcนผูXบริหาร 1 
ป� จํานวนป�ที่มากที่สดุในการเปcนผูXบริหาร 36 ป� ผูXตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ไดXผ�านการฝ�กอบรมในหลักสูตรผูXบริหาร
ระดับตXน (ผบต.) รXอยละ 56.62 และส�วนใหญ�มีบุคลากรประจํา รพ.สต. จํานวน 5-9 คน รXอยละ 66.18 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จํานวนและรXอยละของป^จจัยส�วนบุคคลของผูXตอบแบบสอบถาม (N=136) 
 

ป�จจัย จํานวน (คน) ร3อยละ 
1. เพศ   

ชาย 80 58.82 
หญิง 56 41.18 

2. อายุ1   
21-30 ป� 1 0.74 
31-40 ป� 22 16.18 
41-50 ป� 62 45.59 
51-60 ป� 51 37.50 

X�=47.76, S.D.=7.84, Min=26, Max=59   
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ตารางที่ 1 (ต�อ) 
 

ป�จจัย จํานวน (คน) ร3อยละ 
3. สถานภาพสมรส   

คู� 97 71.32 
โสด หมXาย หย�า แยกกันอยู� 39 28.68 

4. การศึกษาสูงสุด    
ต่ํากว�าปริญญาโท 105 77.21 

อนุปริญญา หรือเทียบเท�าอนปุริญญา 7 5.15 
ปริญญาตรี 98 72.06 

ปริญญาโทข้ึนไป 31 22.79 
ปริญญาโท 30 22.06 
ปริญญาเอก 1 0.73 

5. รายได3เฉลี่ยต�อเดือน   
10,000-19,999 บาท 4 2.94 
20,000-29,999 บาท 13 9.56 
30,000-39,999 บาท 30 22.06 
40,000-49,999 บาท 44 32.35 
50,000 บาท ข้ึนไป 45 33.09 

X�=41,661.03, S.D.=10,753.48, Min=10,000, Max=60,000  
6. จํานวนปkที่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี   

นXอยกว�า 11 ป� 25 18.38 
11-20 ป� 73 53.68 
21-30 ป� 33 24.26 
31-40 ป� 5 3.68 

X�=16.99, S.D.=7.03, Min=1, Max=39   
7. จํานวนปkที่รับราชการ1   

นXอยกว�า 11 ป� 11 8.09 
11-20 ป� 16 11.76 
21-30 ป� 68 50.00 
31-40 ป� 41 30.15 

X�=25.66, S.D.=8.74, Min=2, Max=40   
8. จํานวนปkที่ดํารงตําแหน�งเปnนผู3บริหารหน�วยบริการ

สาธารณสุขระดบัปฐมภูมิ1 
  

นXอยกว�า 11 ป� 69 50.74 
11-20 ป� 52 38.24 
21-30 ป� 11 8.09 
31-40 ป� 4 2.94 

X�=10.84, S.D.=8.71, Min=1, Max=36   
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ตารางที่ 1 (ต�อ) 
 

ป�จจัย จํานวน (คน) ร3อยละ 
9. การผ�านฝpกอบรมผู3บริหารระดบัต3น    

เคย 77 56.62 
ไม�เคย 59 43.38 

10. จํานวนทั้งหมดของบุคลากรประจํา รพ.สต.  
(รวมลูกจ3างทุกประเภท) 

  

นXอยกว�า 5 คน 28 20.59 
5-9 คน 90 66.18 
10-14 คน 12 8.82 
15-19 คน 3 2.21 
20 คน ข้ึนไป 3 2.21 

X�=6.88, S.D.=3.65, Min=3, Max=23   
รวม 136 100 

หมายเหตุ 1 หมายถึง การจําแนกระดับตามวิธีการและเกณฑ
การแบ�งค�าคะแนนของ Sikkhaphan (2015) 
 

ผูX อํานวยการ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก (N=136) มีภาวะผูXนําที่แทXจริงอยู�ในระดับมาก (X�=3.14, 
S.D.=0.75) โดยคะแนนภาวะผูXนําที่แทXจริงดXานมุมมองเชิงจริยธรรมมีค�าเฉลี่ยมากที่สุด (X�=3.19) รองลงมา คือ ภาวะ
ผูXนําที่แทXจริงดXานความยุติธรรม ดXานความโปร�งใส และดXานความตระหนักรูXในตนเอง (X�=3.14, 3.13 และ 3.09 
ตามลําดับ) และผูXอํานวยการ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก (N=136) มีภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงอยู�ในระดับมาก 
(X�=4.17, S.D.=0.64) โดยคะแนนภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงดXานการสรXางสัมพันธภาพรายบุคคลมีค�าเฉลี่ยมากที่สุด 
(X�=4.29) รองลงมา คือ ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงดXานการกระตุXนการใชXป^ญญา ดXานการสรXางบารมี และดXานการ
สรXางแรงบันดาลใจ (X�=4.15, 4.14 และ 4.07 ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 2  

ผูXอํานวยการ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก (N=136) มีประสิทธิผลการบริหาร รพ.สต. อยู�ในระดับมาก 
(X�=3.89, S.D.=0.73) โดยคะแนนประสิทธิผลการบริหาร รพ.สต. ดXานสมรรถนะและบรรยากาศเอ้ืออํานวยมีค�าเฉลี่ย
มากที่สุด (X�=3.95) รองลงมา คือ ค�าเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิผลการบริหาร รพ.สต. ดXานระบบการบริหารจัดการ
องค
กรที่มีประสิทธิภาพ ดXานภาคีทุกภาคส�วนร�วมตัดสินใจในการขับเคลื่อนและสนับสนุน และดXานชุมชนเขXมแข็ง 
ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดX (X�=3.92, 3.86 และ 3.74 ตามลําดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 2 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของภาวะผูXนําที่แทXจริงและภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูXอํานวยการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดพิษณุโลก จําแนกรายดXาน (N=136) 

 
ตัวแปรอิสระ X�  S.D. ระดับ 

1. ภาพรวมภาวะผู3นําที่แท3จริง1 3.14 0.75 มาก 
ความโปร�งใส 3.13 0.76 มาก 

มุมมองเชิงจริยธรรม 3.19 0.77 มาก 

ความยุติธรรม 3.14 0.75 มาก 

ความตระหนักรูXในตนเอง 3.09 0.73 มาก 

Min=0, Max=4    
2. ภาพรวมภาวะผู3นําการเปลีย่นแปลง2 4.17 0.64 มาก 

การสรXางบารมี 4.14 0.64 มาก 

การกระตุXนการใชXป^ญญา 4.15 0.68 มาก 

การสรXางสัมพนัธภาพรายบุคคล 4.29 0.62 มาก 

การสรXางแรงบนัดาลใจ 4.07 0.60 มาก 

Min=1, Max=5    
หมายเหตุ 1 ค�าเฉลี่ยของค�าคะแนนภาวะผูXนําที่แทXจริงไดXถูกนํามาแปลความหมาย ตามเกณฑ
ของ Soontornthai 
(2008) ดังนี้ ค�าเฉลี่ยระหว�าง 3.50-4.00, 2.50-3.49, 1.50-2.49, 0.50-1.49 และ 0-0.49 หมายถึง มีภาวะผูXนําใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นXอย และนXอยที่สุด ตามลําดับ 

2 ค�าเฉลี่ยของค�าคะแนนภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงไดXถูกนํามาแปลความหมาย ตามเกณฑ
ของ 
Soontornthai (2008) ดังนี้ ค�าเฉลี่ยระหว�าง 4.50-5.00, 3.50-4.49, 2.50-3.49, 1.50-2.49 และ 1.00-1.49 
หมายถึง มีภาวะผูXนําในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นXอย และนXอยที่สุด ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 ค�าเฉลี่ย ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของประสิทธิผลของโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลใน

จังหวัดพิษณุโลก ในช�วงนิวนอร
มอล หลังวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จําแนกราย
ดXาน (N=136) 

 
ตัวแปรตาม X�  S.D. ระดับ 

ภาพรวมประสิทธิผลของ รพ.สต. 3.89 0.73 มาก 

สมรรถนะและบรรยากาศเอ้ืออํานวย 3.95 0.67 มาก 

ระบบการบริหารจัดการองค
กรที่มีประสิทธิภาพ 3.92 0.71 มาก 

ภาคีทุกภาคส�วนร�วมตดัสินใจในการขับเคลื่อนและสนับสนนุ 3.86 0.80 มาก 

ชุมชนเขXมแข็ง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดX 3.74 0.75 มาก 

Min=1, Max=5    

หมายเหตุ ค�าเฉลี่ยของค�าคะแนนประสิทธิผลไดXถูกนํามาแปลความหมาย ตามเกณฑ
ของ Soontornthai (2008) 
ดังนี้ ดังนี้ ค�าเฉลี่ยระหว�าง 4.50-5.00, 3.50-4.49, 2.50-3.49, 1.50-2.49 และ 1.00-1.49 หมายถึง มีประสิทธิผลใน
ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นXอย และนXอยที่สุด ตามลําดับ 
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ที่มีค�ามากที่สุดระหว�างป^จจัยทํานายกับประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก 
คือ ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผลของ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.794) รองลงมา คือ ภาวะผูXนําที่แทXจริง
ของผูXอํานวยการ รพ.สต. มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลาง กับประสิทธิผลของ รพ.สต. อย�างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.4) และการผ�านฝ�กอบรมผูXบริหารระดับตXนของผูXอํานวยการ รพ.สต. มีความสัมพันธ
ทางบวก
ในระดับนXอยกับประสิทธิผลของ รพ.สต. อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.203)  อย�างไรก็ตาม ภาวะผูXนํา
ที่แทXจริง (X2) และการผ�านฝ�กอบรมผูXบริหารระดับตXน (X3) ของผูXอํานวยการ รพ.สต. มีความสัมพันธ
ทางบวกกับภาวะ
ผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. (X1) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.543 และ 0.198 
ตามลําดับ) ดังตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
 (r) ของเพียร
สันระหว�างป^จจัยทํานายกับประสิทธิผลของโรงพยาบาลส�งเสริม

สุขภาพตําบลในจังหวัดพิษณุโลก (N=136) โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

                 ตัวแปร 
Y (ประสิทธิผลของ รพ.สต.) 

X1 X2 X3 r แปลผล 
X1 (ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลง) 0.794* มีความสัมพันธ
มาก 1.000   

X2 (ภาวะผูXนําที่แทXจริง) 0.400* มีความสัมพันธ
ปานกลาง 0.543* 1.000  

X3 (การผ�านฝ�กอบรมผูXบริหารระดับตXน) 0.203* มีความสัมพันธ
นXอย 0.198* 0.079 1.000 

*p-value<0.05 
 
การวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงพหุระหว�างป^จจัยทํานาย (Predictor Variables) กับประสิทธิผลของ

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (Y) ผูXวิจัยไดXนําป^จจัยทํานายที่ไดXถูกคัดสรรคือ ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูXอํานวยการ รพ.สต. (X1) และจํานวนป�ที่ผูXอํานวยการ รพ.สต. ไดXจบการศึกษาปริญญาตรี (X4) เปcนป^จจัยทํานายร�วม 
เพื่อการเลือกที่ถูกตXองในการใชXสถิติวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงพหุ  ผลการวิเคราะห
ไดXขXอคXนพบที่สําคัญว�า ภาวะผูXนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. (β=0.794, p=0.001) เปcนป^จจัยคัดสรรที่ทํานายประสิทธิผลของ รพ.สต. 
ในจังหวัดพิษณุโลกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของ รพ.สต. ไดX
ถึงรXอยละ 62.8 (Adjusted R2=0.628, p=0.001) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค�าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการทํานาย (SE.est) เท�ากับ 0.293 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 และทXายสุด สรXางสมการทํานาย
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลกไดXดังนี้  

 
สมการทํานายในรูปแบบคะแนนดิบ 

Y  = 0.06 + 0.918XTL 
สมการทํานายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

ZY  = 0.794ZTL 

เม่ือ Y  แทน คะแนนพยากรณ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ในรูปแบบคะแนนดิบ 
 ZY  แทน คะแนนพยากรณ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 XTL แทน คะแนนภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต.  
 ZTL  แทน คะแนนมาตรฐานของภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต.  
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห
การถดถอยเชิงพหุแบบทีละข้ันตอนของป^จจัยคัดสรรที่มีผลต�อประสิทธิผลของ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดพิษณุโลก (N=136) โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ป�จจัยทํานาย b SE β t p-value 

ค�าคงที ่(Constant) 0.060 0.245  0.237 0.813 
XTL (ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลง)  0.918 0.061 0.794 15.134 0.001 

R=0.794  R2=0.631  Adjusted R2=0.628  df=1, 134  F=229.037*  SE.est=0.293  p-value=0.001 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาภาวะผูXนําที่แทXจริง ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. และป^จจัยดXานลักษณะ
ทางประชากรที่มีผลต�อประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลกในช�วงนิวนอร
มอล หลังวิกฤตการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผลการวิจัยนี้ไดXขXอคXนพบที่สําคัญว�า ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. 
เปcนป^จจัยคัดสรรที่ทํานายประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลก และสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ในจังหวัดพิษณุโลกไดXถึงรXอยละ 62.8 ผลการศึกษานี้สอดคลXองกับการศึกษาของ 
Sikkhaphan (2015) ซ่ึงพบว�า ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. เปcนป^จจัยที่มีผลต�อประสิทธิผล
ของ รพ.สต. ในภาคใตXครอบคลุมทั้งสี่ดXาน ซ่ึงประกอบดXวย ประสิทธิผลดXานสมรรถนะและบรรยากาศเอ้ืออํานวย 
ดXานระบบการบริหารจัดการองค
กรที่มีประสิทธิภาพ ดXานภาคีทุกภาคส�วนร�วมตัดสินใจในการขับเคลื่อนและสนับสนุน 
และดXานชุมชนเขXมแข็ง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดX การวิจัยนี้ยังสอดคลXองที่เทียบเคียงไดXกับผล
การศึกษาของ Ainto, Hingkanont, and Sontayakon (2015) ซ่ึงไดXขXอคXนพบว�า ภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูXอํานวยการ รพ.สต. ในจังหวัดชัยนาท โดยเนื้อหาครอบคลุมองค
ประกอบที่เหมือนกันทั้งสี่ดXาน ประกอบดXวยภาวะ
ผูXนําการเปลี่ยนแปลงดXานการสรXางบารมี (Charisma Influence) การกระตุXนเชาว
ป^ญญา (Intellectual 
Stimulation) การมุ�งสรXางและรักษาความสัมพันธ
เปcนรายคน (Individualized Influence) และการจูงใจใหXเกิดแรง
ดลใจ (Inspirational Motivation) มีความสัมพันธ
กันกับระดับการพัฒนาคุณภาพของหน�วยบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

การศึกษานี้มีขXอจํากัดในงานวิจัย (Limitation of the Study) คือ การตอบแบบสอบถามเปcนการประเมิน
ตนเองของกลุ�มผูXตอบเพียงกลุ�มเดียว ณ ช�วงระยะเวลาเดียว ส�งผลใหXขXอมูลภาคตัดขวางที่ไดXมีโอกาสสูงในการประสบ
กับป^ญหาเร่ืองขXอคXนพบที่ไดXจากการศึกษามีความตรง (Validity) ที่ลดนXอยลง โดยเกิดความเอนเอียง (Biases) ของ
ความแปรปรวนจากคุณลักษณะร�วมของวิธีการวัด (Common Method Variance) และมีความสามารถที่ลดนXอยลง
ในการอนุมานความเปcนเหตุและผล (Causal Inference) ระหว�างตัวแปรที่ศึกษาความสัมพันธ
เชิงประจักษ
ที่ไดX 
(Spector, 2019) 
 
ข3อเสนอแนะ 

1. ข3อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช3 
สาธารณสุขอําเภอในจังหวัดพิษณุโลกและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกควรมีการเสนอเพื่อ

บรรจุไวXในแผนปฏิบัติการพัฒนาภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXอํานวยการ รพ.สต. โดยเฉพาะกลุ�มผูXบริหารที่มีภาวะ
ผูXนําการเปลี่ยนแปลงอยู�ในระดับนXอยที่สุดถึงระดับปานกลาง ทั้งนี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลของ รพ.สต. ใหXสูงยิ่งข้ึน  
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2. ข3อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังถัดไป  
2.1 ทั้งนี้เพื่อเติมเต็มส�วนขาดและเอาชนะขXอจํากัดในการทํางานวิจัยดังกล�าวขXางตXน ผูXวิจัยควร

ทําการศึกษาวิจัยภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXบริหาร รพ.สต. และป^จจัยอ่ืนที่มีผลต�อประสิทธิผลของการบริหาร
หน�วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ภายใตXการประเมินโดยผูXปฏิบัติงานประจํา รพ.สต. และสาธารณสุขอําเภอ 
และที่สําคัญ ถึงแมXผูXวิจัยไดXสุ�มทวนสอบความแม�นยําของสมการถดถอยพหุจากขXอมูลที่ไดXสํารวจในการศึกษานี้
เรียบรXอยแลXว ผูXวิจัยก็ควรวิเคราะห
และทดสอบความแม�นยําของแบบจําลองการถดถอยพหุตัวแปรที่ไดXจากการศึกษา
นี้ไปใชXในงานบริหาร ณ ป^จจุบันและในอนาคต เพื่อการคาดการณ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ตลอดทั้งการพัฒนาสมการ
พยากรณ
ประสิทธิผลของ รพ.สต. ที่มีความถูกตXองในการทํานายและมีความน�าเชื่อถือยิ่งข้ึน  

2.2 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห
ขXอมูลขXางตXน ผูXวิจัยควรวิเคราะห
ขXอมูลเพิ่มเติม โดยการใชXเทคนิค 
factor analysis ของ Vanitbuncha (2021) ในการแกXป^ญหา multicollinearity กล�าวคือ การใชXวิธีการรวมหรือ
แปลงค�าตัวแปรอิสระหลายตัวที่มีความสัมพันธ
กันเปcนตัวแปรใหม� ตลอดทั้งการรวมตัวแปรอิสระอ่ืนๆ เปcนตัวแปรใหม�
เขXาไปสู�การพัฒนาสมการพยากรณ
ประสิทธิผลของ รพ.สต.  

2.3 ผูXวิจัยควรทําการศึกษาภาวะผูXนําการเปลี่ยนแปลงของผูXปฏิบัติงานประจําหน�วยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิที่มีผลต�อประสิทธิผลของ รพ.สต.  
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